
Prêmio Boas Práticas recebe inscrições
Estão abertas, até 24 de julho de 2020, as inscrições para o “I Prêmio de Boas Práticas em Gestão de Perdas e Eficiência Energética”, 

promovido pela Agência Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto (Arsae-MG). O objetivo do prêmio é reconhecer municípios que, por meio 
dos seus prestadores de serviços, exerceram boas práticas no controle e redução de perdas dos sistemas de abastecimento de água e, também, na 
modalidade de eficiência energética. Podem participar da premiação qualquer município e prestador de serviços de Minas Gerais, independente-
mente de ser regulado, ou não, pela agência. A premiação acontecerá durante o II Seminário de Perdas da Arsae - Webinar, previsto para ocorrer 
nos dias 19, 20, 21 e 24 de agosto. Serão avaliados e reconhecidos, por uma comissão, os três melhores municípios/prestadores inscritos. O edital 
está disponível em: www.abes-mg.org.br 

Bárbara Aiala assume o grupo de trabalho

JPS Minas renova 
coordenação

O Programa Jovens Profissionais do Saneamen-
to (JPS) da ABES-MG está sob nova coordenação. Des-
de o início de julho, a engenheira ambiental Bárbara 
Aiala, assumiu os trabalhos, sucedendo a coordenação 
adjunta, composta por Larissa Marques; Paulo Bragança 
e Witan Silva. Participante ativa do JPS, desde 2017, 
Barbara ressalta que, assumir a coordenação nesse con-
texto de pandemia e isolamento social é um desafio e 
uma oportunidade singular. Seu foco será desenvolver 
atividades que mostrem à sociedade a relevância do 
saneamento e sua interface com a saúde. “Assumo a 
responsabilidade com alegria e certa de que será um 
grande aprendizado”. Bárbara já propôs a criação de 
dois grupos de pesquisa com as temáticas Resíduos Só-
lidos e Educação Ambiental, para a troca de ideias e 
desenvolvimento de materiais para publicação em redes 
sociais, palestras e cursos, por videoconferência. Tam-
bém pretende dar continuidade às ações de educação 
ambiental para crianças e intensificar as parcerias com 
as universidades. Segundo ela, o JPS vem recebendo 
convites das universidades para participar de palestras 
e eventos online, ministrados nos horários de aula. Saiba 
mais: www.abes-mg.org.br 
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Toma posse a nova diretoria da ABES 
Nacional

Os novos membros da diretoria e conselhos da ABES Nacional toma-
ram posse, durante cerimônia virtual, realizada em 14 de julho de 2020. Entre 
os empossados para o mandato 2020/2022 estão os associados da Seção 
Minas Gerais, Célia Rennó, que assume a Diretoria Regional Sudeste; Márcio 
Pedrosa, Nelson Cunha e Pegge Sayonara, que passam a compor o Conse-
lho Diretor. A ABES-MG também terá o ex-coordenador do JPS/Minas, Witan 
Silva, à frente da Coordenação Nacional do Programa Jovens Profissionais do 
Saneamento. As eleições ocorreram entre os dias 15 e 17 de junho de 2020 e 
a Chapa ABES Tradição e Renovação recebeu 819 votos. Assume a diretoria 
nacional, o presidente, Alceu Guérios Bittencourt; Mário Cezar Guerino, vice 
presidente; Marcel Costa Sanches e Rafael Carvalho Santos, 1º e 2º secretá-
rios; Maria Lúcia Coelho e Álvaro José Menezes, 1º e 2º tesoureiros; Marcos 
Heleno Montenegro, diretor Centro Oeste; Vanessa Britto Cardoso, diretora 
Nordeste; Haroldo Costa Bezerra, diretor Norte; Edgard Faust Filho, diretor Sul; 
e Célia Rennó, diretora Sudeste. Saiba mais e assista à cerimônia de posse em: 
www.abes-mg.org.br

Comitês Interestaduais terão mandatos 
prorrogados

Em reunião virtual, realizada em 26 de junho de 2020, o Conselho Na-
cional dos Recursos Hídricos (CNRH), aprovou a prorrogação dos mandatos dos 
membros titulares e suplentes, bem como suas diretorias e demais instâncias dos 
comitês interestaduais das bacias hidrográficas, pelo prazo de um ano, a partir 
do término da gestão 2020. A decisão abrange os comitês dos rios Grande, 
São Francisco, Paranapanema e Verde Grande, cujos processos de renovação 
eleitoral foram interrompidos, ou sequer iniciados, por causa da pandemia de 
Covid19. No CBH São Francisco, a prorrogação valerá até setembro de 2021. 
A medida assegura que a mobilização eleitoral, no vasto território da bacia, 
ocorra de forma abrangente e democrática, sem prejuízo para os segmentos que 
concorrerão às vagas do Comitê. A ABES-MG é conselheira titular nos CBHs 
Grande e São Francisco, representada por Antônio Giacomini Ribeiro e Márcio 
Tadeu Pedrosa, respectivamente. No CBHSF, compõe ainda as Câmaras Técni-
cas Institucional Legal (CTIL), com Rogério Siqueira, CT de Outorga e Cobrança 
(CTOC), Josías Gomes Ribeiro Filho; e CT de Águas Subterrâneas (CTAS), com 
Carlos Alberto Freitas.


